Juno Sospitan käärmerituaali antiikin
Lanuviumissa
Roosa Kallunki

Juno Sospita kuvattuna latiumlaisessa n. 500–480 eaa. ajoitetussa antefiksissa (katon
räystäiden päätykoristeessa). Altes Museum, Berliini. Kuva: Roosa Kallunki.

13

Rooman lähellä sijaitsevassa Lanuviumissa vietettiin antiikin aikana joka kevät erikoista rituaalia kaupungin oman
jumalattaren Juno Sospitan kunniaksi.
Osana rituaalia valitut lanuviumlaisneidot menivät silmät sidottuina ruokkimaan Juno Sospitan pyhän lehdon
luolassa asuvaa pyhää käärmettä. Jos
käärme söi neitojen tarjoaman ruoan,
oli se merkki hedelmällisestä satovuodesta. Jos käärme taas kieltäytyi syömästä tarjottua ruokaa, tämä tarkoitti
sitä, että rituaalin tytöt eivät olleet
seksuaalisesti koskemattomia, eikä se
luvannut hyvää tulevalle satokaudelle.
Lanuvion vaakuna, jossa on Juno Sospita
-jumalatar. Kuva: Comune di Lanuvio.

Lanuvium
Nykyinen Lanuvio, antiikin Lanuvium, sijaitsee suunnilleen 33
kilometrin päässä Roomasta, ja se onkin nykyään oikeastaan osa
pääkaupungin metropolialuetta. Kunnan juuret juontavat juurensa
kuitenkin antiikkiin, jolloin Lanuvium oli itsenäinen latinalainen
kaupunki ja osa latinalaisliittoa. Vuodesta 338 eaa. alkaen kaupungista tuli Rooman liittolainen ja siten keskeinen osa roomalaista ulkopolitiikka. Politikointi oli selvästi onnistunutta, sillä niin kutsuttujen liittolaissotien (91–88 eaa.) puhjetessa Lanuvium, kuten melkein
kaikki muutkin latinalaiskaupungit, pysyivät uskollisina Roomalle.
Rooman ja Lanuviumin kiinteää yhteyttä vahvisti varmasti myös
esimerkiksi Juno Sospitan kulttitoiminta, jota harjoitettiin molemmissa kaupungeissa.
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Vaikka Lanuvio on nykyisin melko kiinteä osa Rooman aluetta,
kunta on silti ylpeä historiastaan. Tämä näkyy esimerkiksi kunnan
vaakunassa, jossa on yhä kuvattuna Juno Sospita samaan tapaan
kuin antiikissakin. Jopa erikoinen käärmerituaali on yhä ollut paikallisten huulilla, sillä siitä on järjestetty rekonstruktioita keväisten juhlien yhteydessä. Antiikin paikalliskulttuuri elää siis jossain
määrin yhä nykyisessäkin kunnassa osana roomalaisen esikaupunkialueen arkea.

Juno Sospita
Antiikin Lanuviumin tärkein kultti oli Juno Sospita Mater Reginan kultti. Lanuviumin Juno-jumalattarella ei siis pelkästään ollut
epiteettiä ”Sospita”, joka tarkoitti pelastajaa, vaan hänen nimeensä
oli liitetty myös epiteetit ”Mater” äiti, ja ”Regina” kuningatar. Juno
Sospita oli latinalainen sotaisa jumalatar, joka kuvattiin perinteisesti
sarvekkaaksi kilvin ja keihäin sonnustautuneena. Äitiä ja kuningatarta tarkoittavat epiteetit toivat kuitenkin Lanuviumin jumalattaren
hieman lähemmäksi kreikkalaista vastinettaan Heraa, joka oli jumalten kuningatar ja eräänlainen äitihahmo. Kreikassa Heran kulttiin liittyi usein tyttöjen suojelu ja osallistuminen kulttitoimintaan,
minkä vuoksi todennäköisesti Lanuviumin käärmerituaalissakin
keskeisessä roolissa olivat juuri nuoret neidot.
Juno Sospitan kulttitoiminta ei ulottunut pelkästään Lanuviumin
alueelle, vaan myös Rooman Forum Holitoriumilla oli hänelle omistettu temppeli, josta todennäköisesti on peräisin meidän päiviimme
asti säilynyt, nykyisin Vatikaanin museoissa sijaitseva Juno Sospitaa
kuvaava veistos. Rooman Junon Sospitan temppelistä on yhä nähtävissä jäänteitä San Nicola in Carcere -kirkossa. Kirkko on rakennettu temppelin päälle, ja muun muassa osa alkuperäisen temppelin
pylväistä on yhä käytössä kirkon sisällä ja fasadissa.
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Juno Sospitan
veistos Vatikaanin museossa.
Jumalattaren
jalkojen juuressa
on käärme ja
hänet on kuvattu
sonnustautuneena
keihääseen
16 ja
kilpeen. Kuva:
Roosa Kallunki.

San Nicola in Carcere -kirkko
Roomassa. Kirkon vaaleaa
fasadia kehystää vasemmalla
puolella yksi harmaa pylväs,
joka on peräisin alkuperäisestä Juno Sospitan temppelistä.
Kuva: Roosa Kallunki.

Käärmerituaali
Lanuviumin kiehtovaa käärmerituaalia kuvaillaan kahdessa antiikin
auktorin katkelmassa. Runoilija Propertius (n. 47–15 eaa.) kertoo
rituaalin kulusta, mutta ei mainitse minkä jumalan kulttitoimintaan
se liittyi.1 Paljon myöhemmin aiheesta kirjoittanut Aelianus (n.
170–235 jaa.) mainitsee jostain syystä rituaalin tapahtumapaikaksi Laviniumin eikä Lanuviumia, mutta kertoo kuitenkin kreikaksi
kirjoittaessaan sen olleen osa Heran eli roomalaisittain Junon kulttitoimintaa.2 Näiden kirjallisten kuvausten perusteella antiikintutkijat ovat tehneet taustatyötä ja yhdistäneet monista muista lähteistä tunnetun Lanuviumin Juno Sospitan kultin juuri tähän rituaalin.
Kyseistä käärmerituaalia kuvataan mahdollisesti myös muutamassa
Lanuviumiin liittyvässä rahassa, joita on lyöty ainakin vuosina 64,
45 ja 44 eaa.3

1
2
3

Prop. 4, 8.
Ael. De natura animalium 11, 16.
RRC 412/1 (lyöty n. 64 eaa.); RRC 472/3 (lyöty n. 45 eaa.); RRC 480/28
(lyöty n. 44 eaa.).
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Käärmerituaalin liittäminen tiettyyn kulttiin ja paikkaan on jo itsessään vaatinut melkoista salapoliisityötä antiikintutkijoilta, mutta tästä huolimatta rituaalin merkitys ja perinne ovat yhä epäselviä. Antiikin kreikkalais-roomalaisen kulttuuripiirin parista tunnetaan monia
käärmeiden kuvauksia ja heidät yhdistetään usein elinvoimaan esimerkiksi kotialttareiden ja ktoonisten (maanviljelyyn, manalaan ja
maahan liittyvien) jumalten yhteydessä.4 Lanuviumin rituaalissakin
käärme lienee ollut vahvasti yhteydessä sekä viljelmien että tyttöjen
elinvoimaan ja hedelmällisyyteen. Jos rituaalin päätarkoituksena oli
tiedustella tulevan satokauden menestystä, onkin siis melko loogista, että rituaaliin liitettiin juuri käärme ja tytöt.5

Lanuviumlainen raha, jonka etupuolella on voitonjumala Victorian profiili. Kääntöpuolella on
kuvattuna käärmerituaali. Tyyppi: Roman Republican Coinage 472/3. Kuva: British Museum.
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Mm. Hänninen 2000, 52–53.
Lanuviumin rituaali ei myöskään ole ainoa esimerkki neitsyiden ja käärmeiden
yhdistämisestä kulttitoiminnassa, Ogden 2013, 201–206.

Käärmerituaalissa nuorten neitojen seksuaalinen puhtaus oli keskeinen tekijä yhteisön tulevaisuuden kannalta, sillä satokausi oli
pilalla, jos tytöt eivät olleetkaan seksuaalisesti koskemattomia. Lanuviumin rituaali ei kuitenkaan ole ainoa roomalaiseen kulttuuriin
kuuluva esimerkki siitä, että yhteisön hyvinvointi oli kiinni naisten
neitseydestä tai nuorten rituaalisesta toiminnasta. Roomalaisen uskonnonharjoittamisen parissa lapsetkin saattoivat olla keskeisissä
rooleissa, ja monesti tärkeää oli juuri heidän rituaalinen puhtautensa
niin seksuaalisessa mielessä kuin muutenkin. Samoin koko Rooman
kaupungin hyvinvointi oli Vestan neitsyiden eli vestaaleiden harteilla, ja heidän statuksensa neitsyinä oli elinehto rituaalisen tehtävänsä onnistumiselle. Tämän vuoksi onkin arveltu, että vestaaleiden ja
Lanuviumin käärmerituaalien tyttöjen välillä voisi kenties olla jokin
yhteys.6
Antiikin lähteiden lisäksi samantapainen käärmerituaali mainitaan myös myöhäisantiikin ja keskiajan teksteissä, joissa se näyttää
vähitellen kietoutuneen osaksi lohikäärmeisiin liittyneitä myyttejä
ja esimerkiksi pyhän Sylvesterin legendaa.7 400-luvulta peräisin
olevassa myöhäisantiikkisessa De promissionibus et praedictionibus Dei -teoksessa, jonka on todennäköisimmin kirjoittanut Piispa
Quodvultdeus (k. n. 454), kuvaillaan Roomassa tai Rooman lähellä
ollutta luolaa, jossa asusti mekaaninen lohikäärme. Kukkasin koristautuneet neidot uhrattiin vuotuisessa rituaalissa lohikäärmeelle,
joka surmasi heidät suussaan olevalla miekalla. Lopulta eräs munkki kuitenkin tuhosi lohikäärmeen ja totesi sen olevan epäinhimillistä
alkuperää.8
Tarinassa yhdistyvät Lanuviumin rituaalin tapaan Rooman lähellä oleva luola sekä rituaaliin liittyvät neidot, vaikka käärme onkin
muuttunut lohikäärmeeksi ja neidot itse uhreiksi. Myöhäisantiikin
aikainen versio luo kuitenkin yhteyden kristinuskoon ja uskonnolliseen hahmoon erityisesti munkin myötä, minkä vuoksi on ollut
helppo nähdä yhteneväisyyksiä Pyhän Sylvesterin legendan kanssa.
6
7
8

Garofalo 2014, 439–444.
Rose 1922; Garofalo 2014, 364–366.
Quodvultdeus De promissionibus et praedictionibus Dei 3, 38, 43.
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Legendan mukaan pyhä Sylvesteri (k. 335) kukisti lohikäärmeen,
joka asui Roomassa Tarpeian kalliossa olevassa luolassa. Eräs varhainen 400-luvun lopun versio legendasta kuvaa papittarina toimineiden neitojen ja maagien ruokkineen lohikäärmettä, jonka pyhä
Sylvesteri lopulta sai tainnutettua pelastaen kaupungin.9 Kristillisestä perspektiivistä keskeisintä oli luultavimmin pakanallisen kulttitoiminnan lopettaminen. Ajan saatossa luolassa asustava käärme
on muuttunut lohikäärmeeksi, ja sitä ruokkivat neidot ja kaupunki
pelastamisen tarpeessa oleviksi.
Tarina on joka tapauksessa pääpiirteiltään säilynyt ja jatkanut leviämistään kulttuurin ja uskonnon muutosten läpi. On mahdollista,
että juuri Lanuviumin rituaalista on saanut syntynsä perinteinen yhä
populaarikulttuurissa toistuva topos luolassa asuvasta lohikäärmeestä.10 Joskus antiikin vaikutus ja jatkumot saattavat näkyä yllättävissäkin yhteyksissä. Tosin ainakin nykyisen Lanuvion asukkaille tämä
yhteys näyttää olleen itsestään selvä läpi vuosisatojen.
Kirjoittaja on Villa Lanten ystävät ry:n stipendiaatti, joka työskenteli stipendin avulla Roomassa syksyllä 2018. Kallunki tutkii väitöskirjassaan lasten uskonnollista toimintaa antiikin
Roomassa. Tutkimuksen kohteena ovat myös Lanuviumin käärmerituaalissa toimineet nuoret
neidot.

Lähteet
Vita Silvestri
Aelianus: De natura animalium. (Περὶ Ζῴων Ἰδιότητος)
Propertius: Elegiae.
Quodvultdeus: De promissionibus et praedictionibus Dei.
RRC = Roman Republican Coinage I (1974) M. H. Crawford.
London; New York: Cambridge University Press.
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Vita Silvestri. Garofalo 2014, 366; Cumont 1899, 351.
Garofalo 2014, 367–368.

Pyhä Sylvesteri lohikäärmeen kanssa Battista da Vicenzan maalauksessa. Kuva: Musei Civici Vicenza.
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